Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CONSTITUCIONAL
DEFENSORIA PÚBLICA
Legitimidade da Defensoria para propor ACP em defesa de juridicamente necessitados
Importante!!!
A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de interesses
individuais homogêneos de consumidores idosos que tiveram plano de saúde reajustado em razão
da mudança de faixa etária, ainda que os titulares não sejam carentes de recursos econômicos.
A atuação primordial da Defensoria Pública, sem dúvida, é a assistência jurídica e a defesa dos
necessitados econômicos. Entretanto, também exerce suas atividades em auxílio a
necessitados jurídicos, não necessariamente carentes de recursos econômicos.
A expressão "necessitados" prevista no art. 134, caput, da CF/88, que qualifica e orienta a
atuação da Defensoria Pública, deve ser entendida, no campo da Ação Civil Pública, em sentido
amplo. Assim, a Defensoria pode atuar tanto em favor dos carentes de recursos financeiros
como também em prol do necessitado organizacional (que são os "hipervulneráveis").
STJ. Corte Especial. EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015 (Info 573)
Veja comentários em Direito Processual Civil.

DIREITO ADMINISTRATIVO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Improbidade administrativa e conduta direcionada a particular
Não ensejam o reconhecimento de ato de improbidade administrativa eventuais abusos
perpetrados por agentes públicos durante abordagem policial, caso o ofendido pela conduta
seja particular que não estava no exercício de função pública.
STJ. 1ª Turma. REsp 1.558.038-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/10/2015
(Info 573).
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DIREITO CIVIL
RESPONSABILIDADE CIVIL
Responsabilidade civil dos genitores pelos danos causados por filho esquizofrênico
Importante!!!
Os pais de portador de esquizofrenia paranoide que seja solteiro, maior de idade e more
sozinho, têm responsabilidade civil pelos danos causados durante os recorrentes surtos
agressivos de seu filho, no caso em que eles, plenamente cientes dessa situação, tenham sido
omissos na adoção de quaisquer medidas com o propósito de evitar a repetição desses fatos,
deixando de tomar qualquer atitude para interditá-lo ou mantê-lo sob sua guarda e companhia.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.101.324-RJ,Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/10/2015 (Info 573).

COMPRA E VENDA
Venda com reserva de domínio e proteção possessória requerida por vendedor
Ainda que sem prévia ou concomitante rescisão do contrato de compra e venda com reserva
de domínio, o vendedor pode, ante o inadimplemento do comprador, pleitear a proteção
possessória sobre o bem móvel objeto da avença.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.056.837-RN, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 3/11/2015 (Info 573).

CONTRATO DE SEGURO
Cobertura securitária em caso de perda total do bem
Ainda que o sinistro tenha ocasionado a perda total do bem, a indenização securitária deve ser
calculada com base no prejuízo real suportado pelo segurado, sendo o valor previsto na
apólice, salvo expressa disposição em contrário, mero teto indenizatório.
A indenização a ser recebida pelo segurado no caso de sinistro deve corresponder ao real
prejuízo do interesse segurado. Há de ser apurado por perícia técnica o alcance do dano. O limite
máximo é o da garantia fixada na apólice. Se os prejuízos forem menores do que o limite máximo
fixado na apólice, o segurador só está obrigado a pagar por aquilo que realmente aconteceu.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.473.828-RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/10/2015 (Info 573).

CONTRATO DE TRANSPORTE
Valor de indenização pelo extravio de mercadorias em transporte aéreo
Em caso de extravio de mercadoria no transporte internacional envolvendo consumidor,
aplica-se a indenização tarifada previstas na Convenção de Varsóvia?
NÃO. Caracterizando-se como consumidor a parte lesada no contrato de transporte de
mercadoria, não se aplica a indenização tarifada prevista na legislação do transporte aéreo
nacional ou internacional. O que vale é o princípio da reparação integral, com base no CDC (STJ. 4ª
Turma. AgRg no Ag 1409204/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 25/09/2012).
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Em caso de extravio de mercadoria no transporte internacional envolvendo negócio empresarial
(não consumidor final), aplica-se a indenização tarifada prevista na Convenção de Varsóvia?
 SIM. 4ª Turma. REsp 1.162.649-SP, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para
acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/5/2014 (Info 541).
 NÃO. Deve ser aplicado o Código Civil. Assim, a indenização pelo extravio de mercadoria
transportada por via aérea, prévia e devidamente declarada, com inequívoca ciência do
transportador acerca de seu conteúdo, deve corresponder ao valor integral declarado, não
se aplicando, por conseguinte, as limitações tarifadas prevista no Código Brasileiro de
Aeronáutica e na Convenção de Varsóvia. Foi o que decidiu a 3ª Turma do STJ no REsp
1.289.629-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/10/2015 (Info 573).

ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)
Purgação da mora em contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor
Importante!!!
Em contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor - com ou sem cláusula
resolutiva expressa -, a purgação da mora realizada nos termos do art. 401, I, do CC deixou de
ser possível somente a partir de 14/11/2014, data de vigência da Lei 13.043/2014, que incluiu
o § 15º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.381.832-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 5/11/2015 (Info 573).

CONDOMÍNIO
Aplicação de multas sancionatória e moratória por inadimplência condominial contumaz
Importante!!!
Se o condômino descumpre reiteradamente o dever de contribuir para as despesas do
condomínio (inciso I do art. 1.336 do CC), o condomínio poderá aplicar contra ele, além da
multa moratória (§ 1º do art. 1.336 do CC), multa sancionatória em razão de comportamento
"antissocial" ou "nocivo" (art. 1.337 do CC).
Assim, o condômino que deixar de adimplir reiteradamente a importância devida a título de cotas
condominiais poderá, desde que aprovada a sanção em assembleia por deliberação de 3/4 (três
quartos) dos condôminos, ser obrigado a pagar multa em até o quíntuplo do valor atribuído à
contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade da falta e a sua reiteração.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.247.020-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/10/2015 (Info 573).

CONDOMÍNIO
Cobrança de cota condominial proposta apenas contra o promitente comprador e
impossibilidade de penhora do imóvel
Em ação de cobrança de cotas condominiais proposta somente contra o promissário
comprador, não é possível a penhora do imóvel que gerou a dívida - de propriedade do
promissário vendedor -, admitindo-se, no entanto, a constrição dos direitos aquisitivos
decorrentes do compromisso de compra e venda.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.273.313-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 3/11/2015 (Info 573).
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ALIMENTOS
Execução de alimentos e impossibilidade de efetuar o pagamento das prestações
Importante!!!
Em execução de alimentos pelo rito do art. 733 do CPC 1973 (art. 528 do CPC 2015), o
acolhimento da justificativa da impossibilidade de efetuar o pagamento das prestações
alimentícias executadas desautoriza a decretação da prisão do devedor, mas não acarreta a
extinção da execução.
Se o juiz acolher a justificativa do executado, ele deverá intimar o credor para que ele informe
se deseja: i) desistir da execução; ii) suspender a execução que foi proposta pelo rito do art.
733 do CPC 1973 (art. 528 do CPC 2015) aguardando para ver se a situação econômica do
devedor se modifica; ou iii) mudar o rito da execução para o do art. 732 do CPC 1973 (art. 523
do CPC 2015), que não prevê prisão civil, mas apenas medidas patrimoniais, como a penhora e
expropriação de bens.
Para que o devedor consiga por fim à obrigação alimentícia, deverá ajuizar ação de exoneração
ou de revisão de alimentos.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.185.040-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/10/2015 (Info 573).

INVENTÁRIO
Anulação de doação-partilha não deve ser pedida em processo de inventário
Na hipótese em que o autor da herança tenha promovido em vida a partilha da integralidade
de seus bens em favor de todos seus descendentes e herdeiros necessários, por meio de
escrituras públicas de doação nas quais ficou consignado o consentimento de todos eles e,
ainda, a dispensa de colação futura, a alegação de eventual prejuízo à legítima em decorrência
da referida partilha deve ser pleiteada pela via anulatória apropriada, e não por meio de ação
de inventário.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.523.552-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 3/11/2015 (Info 573).

SUCESSÃO DO CÔNJUGE
Discussão de culpa no direito sucessório e ônus da prova
Importante!!!
Não tem nos livros!!!
Ocorrendo a morte de um dos cônjuges após dois anos da separação de fato do casal, é
legalmente relevante, para fins sucessórios, a discussão da culpa do cônjuge sobrevivente pela
ruptura da vida em comum, cabendo a ele o ônus de comprovar que a convivência do casal se
tornara impossível sem a sua culpa.
Assim, em regra, o cônjuge separado há mais de dois anos não é herdeiro, salvo se ele (cônjuge
sobrevivente) provar que não teve culpa pela separação.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.513.252-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 3/11/2015 (Info 573).
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DIREITO DO CONSUMIDOR
RESPONSABILIDADE CIVIL
Direito à reparação de danos por vício do produto
Não tem direito à reparação de perdas e danos decorrentes do vício do produto o consumidor
que, no prazo decadencial, não provocou o fornecedor para que este pudesse sanar o vício.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.520.500-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/10/2015 (Info 573).

PUBLICIDADE ENGANOSA
Publicidade enganosa por omissão
É enganosa a publicidade televisiva que omite o preço e a forma de pagamento do produto,
condicionando a obtenção dessas informações à realização de ligação telefônica tarifada.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.428.801-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 27/10/2015 (Info 573).

DIREITO EMPRESARIAL
FACTORING
Factoring e desnecessidade de notificação de emitente de título de crédito
É desnecessária a notificação de emitente de cheque com cláusula "à ordem", para que o
faturizador que tenha recebido a cártula por meio de endosso possa cobrar o crédito
decorrente de operação de factoring.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.236.701-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/11/2015 (Info 573).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
CITAÇÃO
Falta de citação e manifestação do réu em agravo de instrumento
Não supre a falta de citação em ação revisional de alimentos o comparecimento do réu para
contraminutar agravo de instrumento contra decisão denegatória de tutela antecipada, sem
que haja qualquer pronunciamento na ação principal por parte do demandado.
STJ. 4ª Turma. REsp 1.310.704-MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/11/2015 (Info 573).

RECURSOS
Perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão de antecipação de tutela
A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento
interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada.
STJ. Corte Especial. EAREsp 488.188-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015 (Info 573).
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impugnação ao cumprimento de sentença e necessidade de garantia do juízo
Na fase de cumprimento de sentença, não é cabível a apresentação de impugnação fundada em
excesso de execução (art. 475-L, V, do CPC 1973) antes do depósito da quantia devida (art. 475J, caput, do CPC 1973); contudo, se mesmo assim ela for apresentada, não haverá preclusão da
faculdade de apresentar nova impugnação a partir da intimação da penhora realizada nos
autos (art. 475-J, §1º, do CPC 1973).
Com o CPC 2015, essa decisão perde relevância, já que não é mais necessária garantia do juízo
para que o executado apresente impugnação.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.455.937-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 3/11/2015 (Info 573).

PROCESSO COLETIVO
Legitimidade da Defensoria para propor ACP em defesa de juridicamente necessitados
Atualize o Info 541-STJ
Atualize seu livro de 2014
A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de interesses
individuais homogêneos de consumidores idosos que tiveram plano de saúde reajustado em razão
da mudança de faixa etária, ainda que os titulares não sejam carentes de recursos econômicos.
A atuação primordial da Defensoria Pública, sem dúvida, é a assistência jurídica e a defesa dos
necessitados econômicos. Entretanto, também exerce suas atividades em auxílio a
necessitados jurídicos, não necessariamente carentes de recursos econômicos.
A expressão "necessitados" prevista no art. 134, caput, da CF/88, que qualifica e orienta a
atuação da Defensoria Pública, deve ser entendida, no campo da Ação Civil Pública, em sentido
amplo. Assim, a Defensoria pode atuar tanto em favor dos carentes de recursos financeiros
como também em prol do necessitado organizacional (que são os "hipervulneráveis").
STJ. Corte Especial. EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015 (Info 573)

DIREITO PENAL
DOSIMETRIA DA PENA
Exclusão de circunstância judicial reconhecida na sentença deve gerar diminuição da pena
Caso o Tribunal, na análise de apelação exclusiva da defesa, afaste uma das circunstâncias
judiciais (art. 59 do CP) valoradas de maneira negativa na sentença, a pena base imposta ao
réu deverá, como consectário lógico, ser reduzida, e não mantida inalterada.
STJ. 6ª Turma. HC 251.417-MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 3/11/2015 (Info 573).

CRIME CONTINUADO
Impossibilidade de aplicação concomitante da continuidade delitiva comum e específica
Se reconhecida a continuidade delitiva específica entre estupros praticados contra vítimas
diferentes, deve ser aplicada exclusivamente a regra do art. 71, parágrafo único, do Código
Penal, mesmo que, em relação a cada uma das vítimas, especificamente, também tenha
ocorrido a prática de crime continuado.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.471.651-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/10/2015 (Info 573).
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DIREITO PROCESSUAL PENAL
TRIBUNAL DO JÚRI
Como fica a ordem dos quesitos se o réu alegou legítima defesa e desclassificação
Importante!!!
A tese absolutória de legítima defesa, quando constituir a tese principal defensiva, deve ser
quesitada ao Conselho de Sentença antes da tese subsidiária de desclassificação em razão da
ausência de animus necandi.
Nos casos, no entanto, em que a tese principal for absolutória (ex: legítima defesa), o quesito
de absolvição deve ser formulado antes que o de desclassificação (tese subsidiária). Isso se
justifica com o objetivo de garantir a plenitude da defesa, já que a absolvição é mais vantajosa
do que a mera desclassificação para outro crime menos grave.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.509.504-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 27/10/2015
(Info 573).

DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE RENDA
Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas
Importante!!!
Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas.
Essa verba tem natureza remuneratória (e não indenizatória) e configura acréscimo patrimonial.
STJ. 1ª Seção. REsp 1.459.779-MA, Rel. para acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em
22/04/2015 (recurso repetitivo) (Info 573).

ISS
Incidência de ISS sobre montagem de pneus
Incide ISS (e não ICMS) sobre o serviço de montagem de pneus, ainda que a sociedade
empresária também forneça os pneus utilizados na montagem.
STJ. 2ª Turma. REsp 1.307.824-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 27/10/2015 (Info 573).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Tutela antecipada e devolução de benefício previdenciário complementar
Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela
antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, observando-se, no caso de
desconto em folha de pagamento, o limite de 10% (dez por cento) da renda mensal do
benefício previdenciário até a satisfação integral do valor a ser restituído.
STJ. 3ª Turma. REsp 1.555.853-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/11/2015 (Info 573).
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